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Obec Vidlatá Seč 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč 
 

Zápis č. 8/2021 
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vidlatá Seč konaného dne 1. 11. 2021  

od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Vidlatá Seč 
 
 

Přítomni:  Luboš Herold, Martin Kábrt, Josef Nádvorník, Jaroslav Renza, Jiří Renza 
 
Omluveni: Jaromír Doležal, Marek Kuta 
  
Občané: 0 
 

1. Zahájení zasedání zastupitelstva 
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Vidlatá Seč bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou obce panem 
Lubošem Heroldem. Uvítal přítomné členy zastupitelstva, prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce 
bylo řádně svoláno a vyhlášeno a konstatoval, že je přítomno pět zastupitelů, což je nadpoloviční 
většina všech zastupitelů a tím je zasedání zastupitelstva obce podle § 92, odst. 3 zákona o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů, schopno usnášet se. Občané se mohou k jednotlivým bodům jednání 
vyjadřovat v diskuzi před hlasováním. Zápis z předchozího zasedání zastupitelstva byl uložen k 
nahlédnutí v kanceláři starosty obce. Proti zápisu nebyla podána žádná námitka, proto se považuje za 
schválený. 
 

2. Určení zapisovatele zápisu 
Pan Jaroslav Renza, místostarosta, doporučil zapisovatelem zápisu pro dnešní zasedání pana Luboše 
Herolda, starostu obce. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč určuje zapisovatelem zápisu pro dnešní zasedání pana Luboše 
Herolda. 
Výsledek hlasování: pro - 5, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 1/8/2021 bylo schváleno. 
 

3. Určení ověřovatelů zápisu 
Starosta obce doporučil ověřovateli zápisu pro dnešní zasedání pana Martina Kábrta a pana Jaroslava 
Renzu. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč určuje ověřovateli zápisu pro dnešní zasedání pana Martina Kábrta a 
pana Jaroslava Renzu. 
Výsledek hlasování: pro - 5, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 2/8/2021 bylo schváleno. 
 

4. Schválení pořadu jednání 
Starosta obce seznámil přítomné s navrženým pořadem jednání v souladu s informací zveřejněnou na 
úřední desce. 
 
Navržený pořad jednání:  

1. Zahájení zasedání 
2. Určení zapisovatele zápisu 
3. Určení ověřovatelů zápisu 
4. Schválení pořadu jednání 
5. Rozpočtové provizorium obce na rok 2022 
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6. Avízo Krajského úřadu Pardubického kraje pro změnu rozpočtu obce č. 21-112 - Rozpočtové 
opatření č. 6/2021 

7. ČEZ Distribuce, a.s. - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o 
umístění stavby č. IV-12-202 3265/VB/1 

8. Výběrové řízení na realizaci projektu „Prodloužení kanalizace pro výstavbu nových RD v obci 
Vidlatá Seč“ 

9. Prodejna smíšeného zboží - stanovení nájemného na rok 2022 
10. Určení inventurní komise 
11. Různé 
12. Závěr 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje pořad jednání. 
Výsledek hlasování: pro - 5, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 3/8/2021 bylo schváleno. 
 

5. Rozpočtové provizorium obce na rok 2022 
Starosta obce seznámil přítomné se skutečností, že rozpočet Obce Vidlatá Seč na rok 2022 nebude 
schválen do 31. 12. 2021 a proto se hospodaření obce bude řídit dle zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pravidly rozpočtového 
provizoria. Navržená pravidla rozpočtového provizoria jsou přílohou č. 1 zápisu. K návrhu nebyly 
vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje hospodaření obce od 1. 1. 2022 do doby schválení rozpočtu 
na rok 2022 podle pravidel rozpočtového provizoria, která jsou přílohou č. 1 zápisu. 
Výsledek hlasování: pro - 5, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 4/8/2021 bylo schváleno. 
 

6. Avízo Krajského úřadu Pardubického kraje pro změnu rozpočtu obce č. 21-112 - Rozpočtové 
opatření č. 6/2021 

Starosta obce seznámil přítomné s Rozpočtovým opatřením č. 6/2021 - Avízem Krajského úřadu 
Pardubického kraje pro změnu rozpočtu obce č. 21-112, kterým byly Obci Vidlatá Seč na základě 
ustanovení zákona č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2021, v aktuálním znění 
(příspěvek ze státního rozpočtu ke zmírnění negativních dopadů pandemie COVID-19 na daňové 
příjmy obcí Pardubického kraje v roce 2021) poskytnuty finanční prostředky z kapitoly Všeobecná 
pokladní správa ve výši 2 656,42 Kč, a navrhl rozpočtové opatření schválit. K návrhu nebyly vzneseny 
žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje Rozpočtové opatření č. 6/2021 - Avízo Krajského úřadu 
Pardubického kraje pro změnu rozpočtu obce č. 21-112.  
Výsledek hlasování: pro - 5, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 5/8/2021 bylo schváleno. 
 

7. ČEZ Distribuce, a.s. - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o 
umístění stavby č. IV-12-202 3265/VB/1 

Starosta obce seznámil přítomné s návrhem Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
a dohody o umístění stavby č. IV-12-202 3265/VB/1 pro stavbu Vidlatá Seč, parcela 37/2 - knn, nn. 
Jedná se o vybudování nového kabelového vedení nn do nového kabelového pilíře umístěného na 
pozemku odběratele. Nové kabelové vedení bude provedeno kabelem uloženým v zemi. Stavba je 
vyvolána žádostí o připojení nového odběrného místa. Starosta obce navrhl souhlasit s uzavřením 
smlouvy. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
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Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-202 3265/VB/1 pro stavbu Vidlatá Seč, parcela 37/2 - 
knn, nn. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
Výsledek hlasování: pro - 5, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 6/8/2021 bylo schváleno. 
 

8. Výběrové řízení na realizaci projektu „Prodloužení kanalizace pro výstavbu nových RD 
v obci Vidlatá Seč“ 

Starosta obce seznámil přítomné s nabídkami, které Obec Vidlatá Seč obdržela na realizaci projektu 
„Prodloužení kanalizace pro výstavbu nových RD v obci Vidlatá Seč“. 
 
Nabídka č. 1 - INSTAV Hlinsko, a.s.    1 326 896,22 Kč včetně DPH 
Nabídka č. 2 - Skanska a.s.     1 318 598,52 Kč včetně DPH 
 
Základním kritériem hodnocení je nejnižší nabídková cena včetně DPH. Starosta obce navrhl vybrat 
jako nejvhodnější nabídku č. 2 - Skanska a.s., Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, IČ 26271303, 
nabídková cena 1 318 598,52 Kč včetně DPH. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje jako nejvhodnější nabídku na realizaci projektu 
„Prodloužení kanalizace pro výstavbu nových RD v obci Vidlatá Seč“ nabídku č. 2, kterou podala 
společnost Skanska a.s., Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, IČ 26271303, nabídková cena 
1 318 598,52 Kč včetně DPH. Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč pověřuje starostu podpisem smlouvy o 
dílo. 
Výsledek hlasování: pro - 5, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 7/8/2021 bylo schváleno. 
 

9. Prodejna smíšeného zboží - stanovení nájemného na rok 2022 
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem nájemného na rok 2022 pro provozovatele Prodejny 
smíšeného zboží pana Václava Lipavského, Vidlatá Seč 55. Starosta obce navrhl schválit nájemné ve 
výši 120 Kč za rok. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje nájemné na rok 2022 pro provozovatele Prodejny 
smíšeného zboží pana Václava Lipavského, Vidlatá Seč 55, ve výši 120 Kč za rok. 
Výsledek hlasování: pro - 5, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 8/8/2021 bylo schváleno. 
 

10. Určení inventurní komise 
Starosta obce navrhl inventurní komisi k provedení inventury majetku Obce Vidlatá Seč k 31. 12. 
2021 ve složení: předseda inventurní komise - Jiří Renza, členové inventurní komise - Josef 
Nádvorník, Dana Osecká. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje inventurní komisi k provedení inventury majetku Obce 
Vidlatá Seč k 31. 12. 2021 ve složení: předseda inventurní komise - Jiří Renza, členové inventurní 
komise - Josef Nádvorník, Dana Osecká. 
Výsledek hlasování: pro - 5, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 9/8/2021 bylo schváleno. 
 

11. Různé 
a) Informace o konání členské schůze Svazku obcí Vodovody Poličsko 
Starosta obce seznámil přítomné s průběhem členské schůze Svazku obcí Vodovody Poličsko, která se 
konala dne 30. 9. 2021 v obci Desná. Členská schůze schválila cenu vodného na rok 2022 ve výši 



4 
 

40,50 Kč/m3 s DPH (navýšení o 2,50 Kč/m3). Starosta obce navrhl vzít výše uvedenou informaci na 
vědomí. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč bere na vědomí informaci o průběhu členské schůze Svazku obcí 
Vodovody Poličsko. 
 
b) Kontrolní výbor - zápis č. 3/2021 
Pan Jiří Renza, předseda kontrolního výboru, seznámil přítomné se Zápisem č. 3/2021 kontrolního 
výboru ze dne 23. 9. 2021 a navrhl Zápis č. 3/2021 kontrolního výboru vzít na vědomí. K návrhu 
nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč bere na vědomí Zápis č. 3/2021 kontrolního výboru ze dne 23. 9. 
2021. 
 
c) Finanční výbor - zápis č. 3/2021 
Starosta obce seznámil přítomné se Zápisem č. 3/2021 finančního výboru ze dne 27. 9. 2021 a navrhl 
Zápis č. 3/2021 finančního výboru vzít na vědomí. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč bere na vědomí Zápis č. 3/2021 finančního výboru ze dne 27. 9. 
2021. 
 

12. Závěr 
Starosta obce poděkoval přítomným za účast a v 19:50 hodin ukončil zasedání zastupitelstva obce. 
 
Zápis byl vyhotoven dne 2. 11. 2021. 
 
 
 
 
Zapisovatel:   Luboš Herold   ……………………………………… 
 
 
Ověřovatelé:   Martin Kábrt   ……………………………………… 

 
 

   Jaroslav Renza   ……………………………………… 
 
 
Starosta:  Luboš Herold   ……………………………………… 


